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DE L'EDIFICI 
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1.2    Actuacions a MITGERES 

1.3    Actuacions a PATIS I CELOBERTS 

1.4    Actuacions a COBERTES 

1.5    Actuacions amb MITJANS AUXILIARS 

 
2   Normativa d’aplicació 

 
3   Quina normativa justificar segons el tipus d'actuació 
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3.3    Actuacions a PATIS I CELOBERTS 

3.4    Actuacions a COBERTES 
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4   On s'ha de justificar la normativa d’aplicació 
4.1     En tots els casos 

4.2     Amb afectació estructural 

 
5   MÉS INFORMACIÓ 
 

6   INFORMACIÓ i CONSULTES sobre la tramitació de 
l’Informe d’Idoneïtat Tècnica 

 
 
 

IDONEÏTAT TÈCNICA 
Criteris per a la justificació normativa 
Aquest document forma part de la Instrucció Tècnica per a la verificació i control de la documentació per 
obtenir l’Informe d’Idoneïtat Tècnica per l’Ajuntament de Barcelona. L’objectiu del conjunt és proporcionar 
als tècnics redactors de projectes els criteris necessàries per identificar, valorar i justificar les intervencions 
proposades. 
 
El contingut d’aquests documents pot variar per adaptar-se o actualitzar-se a les interpretacions o 
legislacions vigents.  
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1.  Tipus d’actuacions i com introduir-les a la a la Consulta Prèvia de l’Ajuntament 
de Barcelona 
 
A la pàgina de l’Ajuntament de Barcelona, a l’apartat de tràmits, el tràmit a escollir és: 
 

Consulta prèvia per a la tramitació d'expedients d'obres o d'instal·lacions de 
radiocomunicació 
 
 
 
 
Altres opcions 
 
En cas d’afectació estructural també caldrà informar en la Consulta Prèvia l’actuació de ”Consolidació 
parcial de l’estructura” o bé” i la de “Reforma amb afectació parcial d’estructura sense canvi de l’ús 
urbanístic principal”. 

 
 
 
 
 
Intervenció en  
l’interior de l'edifici 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTERVENCIÓ EN L’EXTERIOR DE L’EDIFICI 

 
>> Instal·lació de marquesines 

 

>> Actuació en façanes 

 

>> Actuació en mitgeres 

 

>> Actuació en cobertes/terrats 

 

>> Actuació en patis 

 

>> Actuació en murs perimetrals 

- Restauració o reparació 

- Construcció o modificació 

 

>> Instal·lació d’elements identificadors de locals 

 

>> Mesures d’emergència a l’exterior de l’edifici 

per tal d’evitar danys a les persones 
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Instal·lacions auxiliars  
per a la realització  
d’obres 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Intervenció en el  
conjunt de l'edifici  
existent o canvi d’ús  
urbanístic principal de l’edifici 

 

 
2.  Normativa d’aplicació 

 
2.1.  Àmbit Estatal 
Código Técnico de la Edificación (CTE)  
 
2.2.  Àmbit Autonòmic 
Decret 135/1995 annex I sobre el codi d’accessibilitat en la instal·lació de bastides 
tubulars 
 
2.3.  Àmbit Municipal 
Pla General Metropolità (PGM) / Ordenances Municipals d’Edificació/Rehabilitació 
(OME i OMR) 
Ordenança dels usos del paisatge urbà de la ciutat de Barcelona 
Ordenança general del medi ambient urbà de la ciutat de Barcelona 
Manual de bastides. Mobilitat i accessibilitat 

 

INSTAL·LACIONS AUXILIARS PER A LA 

REALITZACIÓ D’OBRES 

 
>> Grues de construcció 

- Amb ocupació de la via pública 

- Sense ocupació de via pública 

 

>> Muntacàrregues de construcció  

- Amb ocupació de la via pública 

- Sense ocupació de via pública 

 

>> Bastides, ponts penjants, etc. 

- Amb ocupació de la via pública 

- Sense ocupació de via pública 

 

>> Tanques de protecció d’obra 

- Amb ocupació de la via pública 

- Sense ocupació de via pública 

 

>> Execució de cales, pous, sondejos previs a la 

llicència d’obres 

 

>> Barraques provisionals d’obres prèvies a la 

llicència d’obres 

ACTUACIÓ PARCIAL A L’EDIFICI 

 
>> Reforma amb afectació parcial d’estructura 

sense canvi de l’ús urbanístic principal 

 

>> Consolidació parcial de l’estructura 
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3.  Quina normativa justificar segons el tipus d'actuació 

 
3.1    Actuació en Façana 

 

Si es modifica el tipus d’acabat de la façana o s’afegeix algun element nou que modifiqui la 
composició: 
 

CTE - Ha de justificar el punt 4 de l’apartat 1 del DB-SI-2. 

Si es modifica la composició arquitectònica de la façana: 
 

CTE - Ha de justificar els punts 2 i 3 de l’apartat 1 del DB-SI-2. 
Ha de justificar l’apartat 5 del DB-SUA-1. 
Ha de justificar el punt 1.1 de l’apartat 1 del DB-SUA-2. 

Si es modifica o substitueix els elements de proteccions existents (baranes): 
 
CTE - Ha de justificar el punt 3.2 de l’apartat 3 del DB-SUA-1. 
 

PGM / OME / OMR - Ha de justificar l’article 75 de les OME. 

Si es modifica o reforça elements estructurals (lloses balcons, llindes,...): 
 
CTE - Ha de justificar l’apartat 3 del DB-SI-6. 

 
3.2    Actuació en Mitgera 

 

Si es modifica el tipus d’acabat de la mitgera o s’afegeix algun element nou que modifiqui la 
composició: 
 
CTE - Ha de justificar el punt 4 de l’apartat 1 del DB-SI-2. 
 

PGM / OME / OMR - Ha de justificar el punt 1 de l’article 241 de les OME 

 
3.3    Actuació en Cobertes/Terrats 

 

Si es modifica el tipus d’acabat de la coberta, o s’afegeix algun element nou que modifiqui la 
composició: 
 
CTE - Ha de justificar el punt 4 de l’apartat 1 del DB-SI-2. 

Si es modifica o substitueix els elements de proteccions existents (baranes): 
 
CTE - Ha de justificar el punt 3.2 de l’apartat 3 del DB-SUA-1. 

 
PGM / OME / OMR - Ha de justificar l’article 75 de les OME. 

 
3.4    Actuació en Patis 

 

Si es modifica el tipus d’acabat de la façana del Pati o del Celobert, o s’afegeix algun element nou 
que modifiqui la composició: 
 
CTE - Ha de justificar el punt 4 de l’apartat 1 del DB-SI-2. 

Si es modifica la composició arquitectònica de la façana: 
 
CTE - Ha de justificar els punts 2 i 3 de l’apartat 1 del DB-SI-2. 

Ha de justificar l’apartat 5 del DB-SUA-1. 
Ha de justificar el punt 1.1 de l’apartat 1 del DB-SUA-2. 
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Si es modifica o substitueix els elements de proteccions existents (baranes): 
 
CTE - Ha de justificar el punt 3.2 de l’apartat 3 del DB-SUA-1. 

 
OME - Ha de justificar l’article 75 de les OME. 

Si es modifica o reforça elements estructurals (lloses balcons, llindes,...): 
 
CTE - Ha de justificar l’apartat 3 del DB-SI-6. 

Si es cobreix el pati o el celobert amb una claraboia o es substitueix l’existent: 
 
PGM / OME / OMR - Ha de justificar el punt “d” de l’apartat 5 de l’article 233 per Celoberts. 

Ha de justificar l’apartat 5 de l’article 234 per Patis. 

 
3.5    Actuació amb Mitjans Auxiliars 

 
Si es fa servir una bastida tubular o un cos de bastida com a protecció a la façana de carrer: 
 
Decret 135/195 - Ha de justificar “l’annex 3:Llista de requisits de les condicions d’accessibilitat 
de les bastides”. 
 
Tal com indica la guia d’obres auxiliars de la construcció per l’obtenció del permís d’obres, en el 
cas dels vehicles motoritzats tipus tisora, ploma,... no correspon sol·licitar aquest tipus d’actuació 
d’obres. S’haurà de tramitar la llicència d’ocupació de via pública del Districte corresponent. 

 

4.  On s'ha de justificar la normativa d’aplicació 
 
4.1     En tots els casos 
 

Apartat MD 3 Requisits a complimentar en funció de les característiques de la intervenció 
 

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA 
 

Apartat DG A Definició arquitectònica de la intervenció 
 

Detalls constructius, acotació dels plànols, anotacions, grafisme dels elements, etc. 
 

Apartat Documents Annexos al Projecte  
 
Quadre de l’annex 3: Llista de requisits de les condicions d’accessibilitat de les 
bastides. 

 
 

4.2     Amb afectació estructural 

Per exemple, casos en que es realitza algun tipus de reforç de l’estructura existent, 
estintolament i/o obertures de noves finestres així com enderroc i nova construcció de llosanes 
de balcons. 

 
Apartat MD 3 Requisits a complimentar en funció de les característiques de la intervenció 

 
Definició del paràmetres que ha de complir la nova estructura. Donar compliment al 
DB SI 6. Taula 3.1 Resistència al foc dels elements estructurals. 
 

Apartat MD4 Descripció dels sistemes que composen l’edifici 
 

Justificació de l’estructura mitjançant càlculs de la mateixa abans i després de la 
intervenció. 
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Apartat DG A Definició arquitectònica de la intervenció 
 

Plànols d'estructures, definició d'estintolaments, detalls constructius i acotació dels 
plànols. 

 
5.  Més informació 

 
Podeu trobar més informació a: 
 
Documentació dels Tallers sobre Idoneïtat Tècnica 
http://www.apabcn.cat/ca_es/ciutada/idoneitat/actualitat/Pagines/docmentacio-tallers.aspx 
 
Àrea Tècnica del CAATEEB 
http://www.apabcn.cat/ca_es/serveicolegiat/atecnica/Pagines/tecnica.aspx 

 
6.  Informació i consultes sobre la tramitació de l’informe d’idoneïtat tècnica 
 
 
 

Servei d’Idoneïtat Tècnica 
Bon Pastor, núm. 5. 2ª Planta · 08021 Barcelona 

Tel. 93 240 20 60 
idoneitat@apabcn.cat 

www.apabcn.cat 
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